
Technische productinformatie

Voor frequente reiniging en verzorging, vervangt water en zeep als die de huid uitdrogen

Reinigen (zonder naspoelen)

TENA Wet Wash Glove
Zachte, met lotion geïmpregneerde washanden voor 
comfortabele en gemakkelijk dagelijkse lichaamswas. 
Een goed alternatief voor het wassen met water en zeep.  

• Geïmpregneerd met een zachte 
lotion, de washanden kunnen 
bovendien in de magnetron 
opgewarmd worden voor extra 
comfort bij het wassen

• Dermatologisch getest

• Zowel de mild geparfumeerde als 
de ongeparfumeerde washanden 
geven een fris en schoon gevoel

Product naam Artikel nummer Doosinhoud Verpakking

TENA Wet Wash Glove Mildly Scented 1132 45 x 5 stuks Binnenverpakking

TENA Wet Wash Glove Mildly Scented 1116 30 x 8 stuks Binnenverpakking

TENA Wet Wash Glove Freshly Scented 1147 45 x 5 stuks Binnenverpakking

TENA Wet Wash Glove Freshly Scented 1145 30 x 8 stuks Binnenverpakking

TENA Wet Wash Glove Perfume-free 1162 45 x 5 stuks Binnenverpakking

TENA Wet Wash Glove Perfume-free 1158 30 x 8 stuks Binnenverpakking

Een goed alternatief voor het wassen met water en zeep.  

Zowel de mild geparfumeerde als



Ingrediënten (INCI naam) Functie

Water Oplosmiddel

PEG-8 Vochtinbrenger

Sorbitan Oleate Decylglucoside Crosspolymeer Oplosmiddel

Sodium Chloride Viscositeitsstabilisator

Sodium Laureth Sulfaat Oppervlakte-actieve stof

Melkzuur pH-verbeteraar, verbetert conservering

Dimethicon Antischuimmiddel                                   

PEG-40 Stearaat Emulgator

Sorbitan Stearaat Emulgator

Cellulose Gum Viscositeitsstabilisator

Sorbinezuur  Conserveermiddel

Calcium Disodium EDTA Chelateermiddel

Triethanolamine Neutralisatiemiddel

Parfum* Geeft geur

Fenoxyethanol Conserveermiddel

Potassium Sorbaat Conserveermiddel

Sodium Benzoaat Conserveermiddel

Veiligheid 
Het product voldoet aan de eisen van 
(EC)regeling no. 1223/2009 van het 
Europese Parlement en de Europese 
Raad van 30 november 2009 betreffende
cosmetische producten. Als aangegeven
in Artikel 18, is het product niet op dieren 
getest. De fabriek waar het product 
gemaakt wordt volgt de internationale 
ISO 22716:2007 norm met betrekking 
tot productdocumentatie en goede 
productie methoden (GMP – Good 
Manufacturing Practices). Het product
is onder oogheelkundige en dermato-
logische controle, beoordeeld via 
klinische tests. Gebruik voor elke 
cliënt een eigen verpakking om 
kruisbesmetting te voorkomen.

Indien het product via een magnetron 
verwarmd wordt: let op voor over-
verhitting om verbranding van de huid te 
voorkomen. De gebruiksaanwijzing is 
op elke verpakking opgenomen (600W, 
30 seconden verwarmen). Controleer 
altijd de temperatuur voor gebruik.

Eerste hulp 
Behalve als er een overmatige hoeveel-
heid is ingeslikt, is het onwaarschijnlijk 
dat de geïmpregneerde vloeistof in de 
doekjes schadelijk is. Indien ingenomen,
verwijder het materiaal uit de mond en laat
water drinken. Als na gebruik ongemak
wordt ervaren bij contact met ogen of 
huid, spoel met water. Raadpleeg een 
arts indien na langdurige en/of zware 
blootstelling de klachten aanhouden.

Fysische eigenschappen 
De washanden zijn gemaakt van een 
zacht maar sterke spunlace nonwoven. 
Het geperforeerde materiaal bestaat uit 
polyester en viscose vezels. 
Geur: licht geparfumeerd, ook in 
parfumvrije variant verkrijgbaar
Oplosbaarheid: niet van toepassing
pH: 5,5

Houdbaarheid en 
gebruiksperiode
Houdbaarheid na productie 
(vervaldatum): 24 maanden
Houdbaarheid na openen: 
48 uur
Aanbevolen bewaartemperatuur:
Omgevingstemperatuur tussen 
de 0°C en 30°C TENA Skincare

Meer informatie? 
Neem contact op met:

Essity Nederland BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH  Zeist
030 - 698 47 00
www.TENA.nl 

Essity Belgium SA-NV
Culliganlaan 1 D
1831 Diegem
02 - 766 05 52
www.TENA.be 

*Niet aanwezig in de parfumvrije variant


